
Najstarsza obecnie 
mieszkanka 
Dzierżoniowa – Henryka 
Wiśniewska skończyła 
27 listopada 100 
lat. Świętowali wraz 
z nią dzieci, wnukowie 
i prawnukowie. Życzenia, 
gratulacje i prezent na 
ręce jubilatki złożył też 
burmistrz Dzierżoniowa.

– Niewiele osób ma taki 
przywilej, aby przeżyć cały 
wiek. Jest Pani żywą historią 
naszej Ojczyzny i naszego 
miasta, ale również nieoce-
nioną skarbnicą wiedzy dla 
najbliższych. Tak często sły-
szymy wypowiadane lub wy-
śpiewywane „sto lat niech 
żyje nam”. Pani te życzenia 
się spełniły. Jest to powód do 
szczęścia i dumy. Jest Pani 
obecnie najstarszą mieszkan-
ką Dzierżoniowa – zapewniał 
Marek Piorun. Wraz z kie-
rownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego dzierżoniowskie-
go urzędu złożył jubilatce 
życzenia kolejnych wielu lat 
w szczęściu i zdrowiu. Wrę-
czył jej też kwiaty, wełnia-
ny koc i album o mieście 
z dawnymi fotografiami, by 
miała co wspominać w dłu-
gie zimowe wieczory. Bo te 
pani Henryka spędza w domu. 
Inaczej jest latem. 100-latka 
lubi wychodzić i długo zaży-
wać odpoczynku na świeżym 
powietrzu. – Gdyby mogła, to 
by jeszcze fruwała – zapewnia 
córka. Ale uczciwie na ten od-
poczynek zapracowała. Wy-
chowała dziewięcioro dzieci, 
dochowała się wnuków i pra-
wnuków – niektóre z nich 
widziały ją po raz pierwszy 
właśnie z okazji jej setnych 
urodzin.

 - W rodzinie siła

Henryka Wiśniewska, 
z domu Lisiecka, urodziła się 
w miejscowości Grabal nieda-
leko Warszawy. Mając 20 lat 
wyszła za mąż za Władysława 
Bednarskiego. Doczekali się 
jednego potomka, ale wojen-
na zawierucha zabrała jej nie 
tylko mężna, ale także ojca 
i brata, którzy zostali rozstrze-
lani. W 1947 r. pani Henry-
ka wyszła ponownie za mąż 
i przeprowadziła się... 10 km 
dalej do wsi Grondy Nowe. 
Jej rodzina powiększyła się 
i to znacząco. Oprócz dwój-
ki dzieci z drugiego małżeń-
stwa wychowywała bowiem 

jeszcze sześcioro pasierbów. 
Wszyscy żyli zgodnie pod 
jednym dachem.

– Było biedniutko, to były 
czasy powojenne. Ale mama 
zawsze dbała, by wszyscy cho-
dzili nakarmieni, czysto ubra-
ni. Pamiętam, że jak była ko-
lacja, mam obierała ziemniaki 
i smażyła placki, a my kolejno 

siadaliśmy do stołu. Teraz ty 
jesz, potem ty... – wskazywała. 
Wszystkich doglądała – wspo-
mina jej pasierb. – Mama była 
bardzo pracowita i zaradna. 
Jak tylko mogła pomagała lu-
dziom na wsi. Ludzie mówili, 
że była bardzo gościnna. Na-
wet w czasach, gdy było mało 
jedzenia, to gości częstowała, 
a sama nie jadła – opowiadają 
dzieci.

 - Niech żyje 200 lat!

Po śmierci drugiego męża 
jubilatka przeprowadziła się 
do Dzierżoniowa i zamiesz-
kała z córką. 15 lat pracowa-
ła w aptece w Rynku. Wiele 
osób właśnie stamtąd ją pa-
mięta. Wnuki wspominają 
zaś chętnie wspólne wyprawy 
z babcią na grzyby i jej pro-
stolinijność. – Babcia była za-

wsze bardzo stanowcza wobec 
nas, ale opiekuńcza. I zawsze 
szczera – mówią. Może dlate-
go właśnie na pytanie, czego 
sobie sama życzy na te setne 
urodziny, odpowiada: – Już 
niczego. Teraz to tylko cze-
kać śmierci... Ale w jej ustach 
nie brzmi to pesymistycznie. 
Po prostu jak normalna kolej 

rzeczy. Bez patosu i wiel-
kich słów zapytana o tajem-
nicę długowieczności mówi: 

– Z dnia na dzień, z dnia na 
dzień... jakoś tak minęło. 

Skromnie, ale z uśmiechem. 
Jej oczy napełniły się jednak 
łzami wzruszenia przy toa-
ście, gdy słuchała, jak zebrani 
w mieszkaniu członkowie ro-
dziny i goście zaśpiewali jej 

„dwieście lat niech żyje nam”.
Ze wzruszeniem wy-

słuchała także treści listów 
gratulacyjnych od Premiera 
Donalda Tuska i wojewody 
dolnośląskiego, które odczy-
tał burmistrz Marek Piorun. 
Premier RP napisał: „Tak dłu-
gie życie jest skarbnicą do-
świadczeń dla kilku pokoleń 
Polaków. Głęboko wierzę, że 
wielu ludzi czerpie z niej ob-
ficie, ponieważ Pani sędziwy 
wiek jest naszym wspólnym, 
drogocennym dziedzictwem”. 
W serca obecnych na spotka-
niu z dostojną jubilatką zapa-
dło z pewnością także zdanie 
z listu wojewody: „Sto lat to 
czas, w którym zebrać można 
mnóstwo doświadczeń i mą-
drości, przeżyć wspaniałe 
chwile szczęścia i wielkiej 
radości”. I właśnie tej radości 
i pogody ducha na dalsze lata 
życia należy pani Henryce 
życzyć.

35 lat DDPS-u
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ma już 35 lat. Swój jubi-
leusz świętował podczas imprezy w restauracji Kardamon 8 
listopada podczas Międzynarodowego Dnia Seniora. 

Więcej na s. 2

Miasteczko 
bezpiecznych dróg

Z myślą o bezpieczeństwie 
i edukacji najmłodszych 
Dzierżoniów wybudował 
pierwsze w powiecie mia-
steczko ruchu drogowego. 
Koszt prac budowlanych 
to 105 tys. zł. 

Więcej na s. 3

Piękna Fasada 2012
Prawie 120 tys. zł miasto 
przyznało dzierżoniow-
skim wspólnotom miesz-
kaniowym, które zgłosiły 
się do tegorocznego kon-
kursu „Piękna Fasada”. 
Finalistów nagrodzono za 
przywrócenie piękna bu-
dynkom niewpisanym do rejestru zabytków. 

Więcej na s. 4

Budżet 2013
Prawie 90 milionów dochodów i wydatki na poziomie ponad 
85 mln zł, to najważniejsze dane z planu budżetu dla Dzier-
żoniowa na przyszły rok. W porównaniu do minionego roku 
budżet jest mniejszy. 

Więcej na s. 4

Wiśniewska świętowała swoje setne urodziny wraz z licz-
ną rodziną

Setne urodziny

Niezwykły jubileusz mieszkanki

Obchody 11 Listopada

Złożyli kwiaty 
pod pomnikiem
Mszą rozpoczęły się, a złożeniem wiązanek pod 
pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny skończyły 
oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Dzierżoniowie.

11 listopada po mszy św. w kościele Maryi Matki Kościo-
ła pochód delegacji i pocztów sztandarowych przedstawicieli 
władz samorządowych, placówek oświatowych, organizacji 
i stowarzyszeń udał się przy wtórze patriotycznych utworów 
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod pomnik na Skwer 
Solidarności. Tam przemówienie dotyczące najważniejszej 
w historii polskiego państwa rocznicy wygłosił burmistrz Ma-
rek Piorun. Uroczystości pod pomnikiem, pod którym tego dnia 
wystawiła wartę honorową wystawiła 12. Drużyna Harcerska 
„Kosodrzewy”, zakończyło złożenie kwiatów i odebranie Roty. 
Po części oficjalnej kombatanci spotkali się w Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury z władzami miasta. Na zmarzniętych seniorów 
czekał gorący gulasz i słodki poczęstunek.

Święto Niepodległości uczciło również Muzeum Miejskie. 
Tego dnia można było obejrzeć bezpłatnie ekspozycję mundu-
rów Wojska Polskiego. Oficjalnie wystawę otwarto 14 listopada. 
Ekspozycja potrwa do końca roku.

Patriotycznie  i  tradycyjnie  obchodzono  w  Dzierżoniowie 
Święto Niepodległości

Oferta PZERiI

Seniorzy na wczasy
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło w Dzierżoniowie ogłasza nabór chętnych na 
turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne dla osób 
starszych i niepełnosprawnych w uzdrowiskach 
w kraju i za granicą.

Związek dysponuje czterema krajowymi i ośmioma za-
granicznymi ofertami wczasów na 2013 rok w różnych ter-
minach, z dobrymi warunkami zakwaterowania i wyżywie-
niem oraz z urozmaiconym programem pobytu. Szczegóły 
ofert można znaleźć na stronie www.seniorzy.tnb.pl. Zapisy 
zainteresowanych prowadzone są w biurze PZERiI przy ul. 
Pocztowej 1, tel. 74 831 58 97 od poniedziałku do środy 
w godzinach 9.00-13.00.

Burmistrz Marek Piorun  złożył na  ręce  jubilatki najserdeczniejsze  życzenia, gratulując 
dożycia tak pięknego wieku
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– Przyjdź a zarazimy Cię 
naszą pasją – apelują 
do seniorów członkowie 
Klubu Sportowego 
BROEN-Karo Dzierżoniów. 
Realizują oni na terenie 
Dzierżoniowa projekt 

„Gra w Bule – dobry 
sposób na aktywność”. 
Jest to program 
bezpłatnych zajęć 
rekreacyjno-sportowych, 
uczestnictwa 
w rywalizacji sportowej 
oraz wyjazdów 
integracyjnych 
połączonych z rekreacją 
skierowany do osób od 
60 lat wzwyż.

Swoim zasięgiem obejmu-
je pięć miast Dolnego Śląska: 
Boguszów-Gorce, Jedlina-
Zdrój, Wałbrzych, Wrocław 

i Dzierżoniów. Liderem pro-
jektu jest Klub Sportowy Peta-
nque Jedlina w Jedlinie-Zdrój, 
którego partnerem na terenie 
Dzierżoniowa jest Klub Spor-
towy BROEN-Karo Dzierżo-
niów. To właśnie zawodnicy 
tego klubu od 12 listopada 
wprowadzają dzierżoniow-
skich seniorów w pasjonujący 
świat gry w bule.

Na świecie grają w nie oso-
by w różnym wieku, nie ma 
więc powodów, by nasi senio-
rzy byli gorsi. Nie trzeba mieć 
wcale własnego sprzętu, by 
dołączyć do graczy. Wystarczą 
dobre chęci. Zajęcia odbywają 
się w poniedziałki, środy i piąt-
ki w godz. 17.00 – 19.00 w hali 
na terenie zakładów Gwarmet 
przy ul. Kilińskiego (budynek 
za portiernią po prawej stronie) 

na specjalnie do tego celu przy-
gotowanym podłożu.

Animatorem zajęć jest 
Ryszard Kowalski (tel. 
663 879 477) i to do niego 
właśnie powinni się zgła-
szać wszyscy zainteresowani. 
Mogą też przyjść po prostu na 
miejsce treningów. W ramach 
realizacji projektu czekają na 
nich cykliczne zajęcia z peta-
nque dla seniorów, zimowe 

turnieje, mistrzostwa wetera-
nów w petanque i integracyj-
ne wyjazdy z bulami. Projekt 

„Gra w Bule – dobry sposób 
na aktywność” jest współfi-
nansowany ze środków Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządo-
wego Programu Aktywizacji 
Społecznej Osób Starszych 
na lata 2012-2013. Potrwa do 
końca marca.

Dzierżoniowianka Joanna 
Kastelik wzięła udział 
w rozgrywanych w Belgii 
Mistrzostwach Europy 
Kobiet. Wraz z Wiolettą 
Śliż i Katarzyną Śliż 
zajęły miejsce 5-8 wśród 
31 narodowych drużyn 
petanque.

Po trzech meczach w gru-
pie D – zwycięstwach nad 
reprezentacjami Luksembur-
ga (13:9) i Słowacji (13:1) 
oraz porażce z ekipą Niemiec 
(5:13) – damska reprezentacja 
Polski zakwalifikowała się do 
dalszego etapu. W grupie K 
pokonała Walię (13:3) i Tur-
cję (13:2) oraz uległa drużynie 
Belgii 2 (10:13). Ćwierćfi-
nał z Danią rozpoczął się od 

wysokiego prowadzenia 8:0, 
ostatecznie jednak to Dunki 
zwyciężyły 08:13 i awanso-
wały do półfinału. To najlep-
szy wynik ekipy narodowej 
w Mistrzostwach Europy 
Kobiet w petanque, choć me-
dalu nie udało się zdobyć. 
Joanna Kastelik wspomina 
udział w zawodach z emo-
cjami. – Wyjazd można jak 
najbardziej uznać za udany, 
ponieważ udało nam się za-
kwalifikować do najlepszej 
ósemki, dzięki czemu nasz 
kraj będzie rozstawiony w ko-
lejnych mistrzostwach Eu-
ropy – podsumowuje. Nasza 
reprezentacja kibicowała też 
polskiemu juniorowi Pawło-
wi Pieprzykowi, który zdo-

był złoty medal w zawodach 
strzału precyzyjnego w Mi-
strzostwach Europy Junio-
rów. – Zakwalifikował się do 
fazy finałowej w konkursie 
strzału precyzyjnego i jak bu-

rza szedł po złoto, ogrywając 
faworytów. Po raz pierwszy 
w historii na mistrzostwach 
petanque odegrany został 
Mazurek Dąbrowskiego – 
wspomina Joanna Kastelik.

Rozstrzygnięcie konkursu o naborze

Nowi strażnicy miejscy
Mariusz Juranek i Maciej 
Patyjewicz wygrali 
otwarty nabór do 
dzierżoniowskiej straży 
miejskiej.

Do konkursu wpłynęło 27 
ofert. Pięć z nich nie spełnia-
ło wymogów formalnych. 22 
osoby zaproszono 5 listopada 
na pisemne testy kwalifika-
cyjne z wiedzy ogólnej. Zgłosiło się 17 zainteresowanych. Sied-
mioro z nich przystąpiło do testów sprawnościowych na terenie 
dzierżoniowskiego OSiR-u. Z pięcioma kandydatami, którzy 
przeszli przez sito eliminacyjne, komisja przeprowadziła indy-
widualne rozmowy. – Na decyzję o wyborze składały się oceny 
z poszczególnych etapów naboru. Szukaliśmy osób o cechach 
koniecznych w pracy strażnika – mówi komendant Straży Miej-
skiej Dzierżoniowa Andrzej Mich. – Do tej pory jeden straż-
nik przypadał na około 4 tys. mieszkańców. Chcemy być bliżej 
dzierżoniowian i szybciej interweniować w razie konieczności. 
Zwiększenie liczby strażników umożliwi zwiększenie liczby pa-
troli i wydłużenie naszego czasu pracy – dodaje komendant.

Jubileusz

35 lat Dziennego Domu 
Opieki Społecznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ma już 35 lat. Swój 
jubileusz świętował podczas imprezy w restauracji 
Kardamon 8 listopada podczas Międzynarodowego 
Dnia Seniora.

Założony w 1977 r. DDPS jest samodzielną jednostką organi-
zacyjną, w której rozwój mają wkład głównie mieszkańcy Dzier-
żoniowa, w szczególności seniorzy. – Jednak bez pomocy ze 
strony władz miasta, jak i współpracy instytucji i organizacji po-
zarządowych, rozwój ten nie byłby tak owocny, za co, w imieniu 
kadry jak i uczestników, gorąco dziękujemy – mówi kierownik 
jednostki Mirosław Grabowski. – Możemy się pochwalić suk-
cesami na szczeblu wojewódzkim, a także powiatowym, w dyscy-
plinach kulturalnych i zdrowotnych. W tym roku Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej wstąpił do Dolnośląskiego Forum Pomocy 
Społecznej zrzeszającego podmioty pomocy społecznej z całego 
województwa, a dodatkowo został wybrany do zarządu tegoż 
Forum. Jesteśmy także dumni ze współpracy z instytucjami po-
zarządowymi, związkami, stowarzyszeniami, fundacjami. W li-
stopadzie przystąpiliśmy do realizacji ministerialnego projektu 
wespół ze Świdnicą adresowanym do seniorów.

 - Zdrowotnie i kulturalnie

Oferta jest więc dość szeroka. W Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej seniorzy, choć nie tylko, mogą też podreperować 
swoje zdrowie. – Nasza baza rehabilitacyjna sukcesywnie roz-
wija się z roku na rok. Laseroterapia, magnetoterapia, terapia 
światłem, masaże, UGUL, gimnastyka grupowa na sali gimna-
stycznej, nordic walking – to niektóre z działań w obszarze re-
habilitacji – wylicza Mirosław Grabowski. – Świadczymy także 
różne formy terapii zajęciowej. Od zajęć plastycznych, film, re-
laksację, po gimnastykę mózgu. Przygotowujemy się do terapii 
biofeedback, a także pracy z osobami chorymi na Alzheimera. 
Zawiązał się także zespół „Jesień życia”, który przywozi wyróż-
nienia z różnych przeglądów i festiwali.

Jeden z nich, organizowany przez DDPS, odbędzie się 21 li-
stopada w Kinoteatrze „Zbyszek”. W III Przeglądzie Piosenki 
Folklorystycznej i Biesiadnej weźmie udział kilkanaście zespo-
łów z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Chętni wciąć mogą się 
zgłaszać.

 - Być na topie

Starsi ludzie to często grupa społeczna, która wycofuje się 
z życia, zamyka w czterech ścianach, popada w depresję. Wcale 
nie musi tak być. Nawet przy ograniczonych środkach finanso-
wych można bowiem brać udział w życiu kulturalnym i towa-
rzyskim. W tym m.in. wspomaga seniorów DDPS – oferuje coś 
dla ducha i coś dla ciała. Codziennie świadczy ciepły posiłek 
w porze obiadowej. W domu przyjmuje także psycholog, a pod-
opieczni uczą m.in. obsługi komputera i korzystania z internetu. 
Najważniejsza jest jednak walka z alienacją, stwarzanie możli-
wości spotkania drugiego człowieka. I to właśnie tę funkcje pod-
kreślają ci, którzy z DDPS-u korzystają.

Sukces polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy Kobiet petanque

Medal był na wyciągnięcie ręki

Dzierżoniowianka Joanna Kastelik zagrała wraz z Wiolettą 
Śliż i Katarzyną Śliż w reprezentacji naszego kraju w peta-
nque na Mistrzostwach Europy Kobiet

Sport dla każdego

Seniorzy do bul

W bule może grać każdy. Teraz gry mogą się nauczyć se-
niorzy z Dzierżoniowa

Nowa nawierzchnia, 
chodniki i oświetlenie 
powstały już wzdłuż 
ul. Krasickiego. Jedna 
z wielu tegorocznych 
inwestycji drogowych 
w Dzierżoniowie 
rozwiązała również 
problem skrzyżowania 
ul. Krasickiego z ulicą 
Mierniczą, Przedmieście 
i Prochową.

Roboty budowlane po-
dzielono na dwa etapy, by 
w jak najmniejszym stop-
niu wpłynęły na utrudnienia 
w ruchu. Wcześniej, w ra-
mach prowadzonego przez 
WiK zadania polegającego 
na porządkowaniu gospo-
darki wodno-ściekowej, na 
ul. Krasickiego dokonano 
rozdziału kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej. Użyta 
do ułożenia chodników kost-
ka nawiązuje do staromiej-

skiego charakteru centrum 
miasta.

Najważniejsza zmiana 
związana z inwestycją doty-
czyła przebudowy skrzyżo-
wania na wysokości synagogi 
i Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej. Ze względu na 
nietypowy układ ulic część 

kierowców miała w tym miej-
scu kłopoty z bezpiecznym 
przejazdem. Wybudowane 
rondo rozwiązało ten problem. 
Cała inwestycja kosztowała 1 
mln 400 tys. zł.

W Dzierżoniowie trwa 
jeszcze przebudowa dróg ul. 
Wrocławskiej i Bielawskiej. 

Oprócz drogi wjazdowej do 
miasta rewitalizowana jest 
także ulica Spacerowa. Koń-
ca dobiega remont chodnika 
i budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż części ulicy Piastow-
skiej. Zakończył się remont 
dróg wjazdowych do miasta 
od strony Świdnicy.

Zakończył się remont ul. Krasickiego. Na wysokości synagogi i Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej powstało rondo 

Inwestycje drogowe w Dzierżoniowie

Łatwiej i przyjemniej na Krasickiego
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Nasze miasto po raz 
kolejny znalazło się 
w gronie kilkudziesięciu 
samorządów, które 
otrzymały tytuł 

„Sportowa Gmina”. 
Wyróżnienia wręczono 
podczas VII Gali 
Sportowej Polski Klub 
Infrastruktury Sportowej 
15 listopada.

Gala była okazją do spo-
tkania się przedstawicieli 
biznesu i samorządu, przy-
jaciół i członków PKIS. 
Jednym słowem wszystkich 
tych, którzy dążą do rozwo-
ju infrastruktury sportowej 
w Polsce oraz wspierają 
Ogólnopolski Program „Bu-
dujemy Sportową Polskę”. 
Podczas imprezy wręczone 
zostały także wyróżnienia 

„Produkt na medal 2013” 

oraz statuetki „Ambasa-
dor Sportowej Polski”.

Tytuł „Sportowej gmi-
ny” otrzymało w tym 
roku 66 samorządów. Do 
tej pory wyróżnieniem uho-
norowano 131 miast oraz 
gmin z całej Polski. Wyróż-
nienia „Sportowa Gmina” 

przyznawane są samorzą-
dom, które umiejętnie łą-
czą budowę nowoczesnych 
obiektów sportowych z pro-
gramem rozwoju sportu i re-
kreacji w regionie. Wśród 
laureatów tegorocznej edy-
cji Wyróżnienia znalazły się 
zarówno duże aglomeracje 

miejskie z imponującą bazą 
sportową, jak i mniejsze 
miasta i gminy, małe gminy 
wiejskie, które na skalę swo-
ich możliwości i potrzeb 
realizują program rozwoju 
infrastruktury sportowej po-
łączony z promocją sportu 
i rekreacji.

W tym roku teren przed 
szkołą i obok małej 
sali gimnastycznej, 
w przyszłym – boisko, 
bieżnia i mały plac 
zabaw. To efekty 
i plany na zakończenie 
modernizacji 
największej 
dzierżoniowskiej 
podstawówki.

Po niedawnym wyremon-
towaniu budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 5 konieczne było 
również nowe zagospodaro-
wanie terenu wokół szkoły. 
Przeprowadzone w ostatnich 
miesiącach prace kosztowały 
300 tys. zł. Wejścia i chodnik 
wyłożono kostką, uporządko-

wano tereny zielone. W przy-
szłym roku miasto zadba 
o budowę kolejnego boiska 

sportowego, bieżni i małe-
go placu zabaw. Z obiek-
tów szkoły korzystać będą 

uczniowie i młodzież z dzier-
żoniowskich osiedli mieszka-
niowych.

Teren wokół SP nr 5 został estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowany

Inwestycje 2012

Piątka na piątkę

Z myślą 
o bezpieczeństwie 
i edukacji najmłodszych 
Dzierżoniów wybudował 
pierwsze w powiecie 
miasteczko ruchu 
drogowego.

Obiekt służący zabawie 
i umożliwiający naukę zasad 
obowiązujących na drogach 
powstał na terenie parku po-
między osiedlami Błękitnym, 
Jasnym i Różanym. W skali 
realizowanych przez miasto 
zadań nie była to duża inwe-
stycja, koszt prac budowla-
nych zamknął się kwotą 105 
tys. zł. – „Miasteczko” po-
wstało z myślą o bezpieczeń-
stwie najmłodszych – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa Ma-
rek Piorun. – Będą mogły 
odbywać się tu m.in. szkole-
nia, egzaminy na kartę rowe-

rową i zajęcia instruktażowe 
dla nauczycieli zajmujących 
się wychowaniem komuni-
kacyjnym. O potrzebie takiej 
nauki świadczą statystyki wy-
padków, w których poszko-
dowanymi są młodzi ludzie.

W pierwszych dniach mia-
steczko ruchu drogowego 
cieszyło się olbrzymim zain-
teresowaniem najmłodszych. 
W ciągu roku będą z niego 
korzystać szkoły i rodzice 
chcący nauczyć swoje dzieci 

bezpieczeństwa na drogach. 
Miasteczko ruchu drogowe-
go jest jednym z elementów 
budowy placu zabaw i obiek-
tów sportowych pomiędzy 
osiedlami Jasnym, Błękitnym 
i Różanym.

Miasteczko ruchu drogowego będzie służyć zabawie oraz nauce bezpiecznego poruszania 
się po drogach

Inwestycje 2012

Miasteczko bezpiecznych dróg

Wyróżnienie Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej

Dzierżoniów sportową gminą

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” odebrał podczas gali dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dzierżoniowie Robert Gulka

Miasto pretendentem  
do nagrody Obywatelskiej

Konferencja 
u prezydenta RP
Dzierżoniów został doceniony za działania 
podejmowane na rzecz włączania obywateli w proces 
podejmowania decyzji dotyczących życia publicznego. 
Przedstawiciele samorządu wzięli udział w konferencji 
pod nazwą „Cele, granice, metody i koszty lokalnych 
konsultacji społecznych”, która odbyła się 6 listopada 
2012 roku w Pałacu Prezydenckim.

Nasz urząd reprezentowały zastępca burmistrza Dzierżo-
niowa Wanda Ostrowska oraz inspektor Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego i animator społeczny w projekcie „Decyduj-
my razem” Małgorzata Krupska. Celem konferencji było 
wypracowanie wspólnego stanowiska władz samorządowych 
i organizacji pozarządowych w sprawie form i metod konsul-
tacji społecznych. Dyskusja w tej sprawie odbyła się w oparciu 
o przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do Witryny Obywa-
telskiej, kandydujących jednocześnie do Nagrody Obywatelskiej 
Prezydenta RP.

Wśród dobrych praktyk zamieszczonych w Witrynie Obywa-
telskiej znalazł się Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzier-
żoniowa, który opracowywany został przy współudziale zain-
teresowanych mieszkańców i przedsiębiorców. Był on szeroko 
konsultowany ze społecznością lokalną. Cały ten proces reali-
zowany był w ramach projektu „Decydujmy Razem”, którego 
liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 - Nagrody Obywatelskie

Konferencję rozpoczął prezydent RP Bronisław Komorow-
ski, który wręczył nominacje dla członków Kapituły Nagrody 
Obywatelskiej Prezydenta RP. Na jej czele stanął doradca pre-
zydenta RP prof. Jerzy Regulski. Prezydent w swym wystąpie-
niu otwierającym konferencję wielokrotnie podkreślał znacze-
nie konsultacji i udziału obywateli w sprawowaniu władzy na 
szczeblu lokalnym. Ustanawiając Nagrodę Obywatelską chce 
wyróżnić nowatorskie formy współpracy obywateli na rzecz 
wspólnego dobra oraz współpracy obywateli i władz lokalnych 
na rzecz rozwoju lokalnego. Po raz pierwszy Nagrody Obywa-
telskie zostaną wręczone w maju 2013 roku, w dniu Samorządu 
Terytorialnego.

 - Prezentujemy dobre praktyki

Podczas konferencji nasze doświadczenia z zakresu zastoso-
wanych metod konsultacji i współpracy z mieszkańcami w two-
rzeniu Programu Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała 
zastępca burmistrza Dzierżoniowa Wanda Ostrowska. Nasz 
projekt został wybrany do publicznej prezentacji jako jedyna 
spośród 14 zamieszczonych w Witrynie Obywatelskiej dobrych 
praktyk w kategorii „Wspólnota Obywatelska”. Oprócz Dzier-
żoniowa wynikami badań w tej dziedzinie podzieliły się z ze-
branymi także Urząd Miasta w Poznaniu i gmina Nowosolna 
w kategoriach „Partnerstwo Samorządów” i „Obywatelska Ini-
cjatywa Lokalna”.

 - Budowanie społecznego kapitału

Najlepiej podsumował całe sympozjum prof. Regulski, który 
stwierdził, że konsultacje społeczne są potrzebne, ponieważ bu-
dują w obywatelach poczucie, że państwo, w którym żyją, jest ich 
państwem i że mają realny wpływ na kształtowanie kierunków 
jego rozwoju. Profesor wyraził także opinię, że warunkiem roz-
woju naszego kraju jest budowanie kapitału społecznego, czyli 
społeczeństwa zdolnego do świadomego uczestnictwa w życiu 
publicznym. Należy to czynić już wśród najmłodszych pokoleń.

Więcej informacji na temat dobrej praktyki Dzierżoniowa za-
mieszczonej w Witrynie Obywatelskiej można znaleźć na stro-
nie www.dzierzoniow.pl. 

Projekt  „Decydujmy  Razem”  realizowany  przez  dzierżo-
niowski  UM  został  zaprezentowany  podczas  konferencji 
u prezydenta RP
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„Doskonały pracownik: 
kreatywność – 
zaangażowanie 
– współpraca” – 
taki był temat 
tegorocznego, piątego 
już Samorządowego 
Dnia Jakości 
zorganizowanego 
przez Urząd Miasta 
w Dzierżoniowie. Odbył 
się on 8 listopada 
w Miejsko-Powiatowej 
Bibliotece Publicznej.

Samorządowy Dzień Ja-
kości organizowany jest pod 
koniec każdego roku w Dzier-
żoniowie. Coroczne spotkania 
kierowników i pracowników 
odpowiadających za sys-
tem zarządzania w urzędzie, 
w jednostkach realizujących 
zadania gminy i w miejskich 
spółkach służą podniesieniu 
wiedzy i promocji systemo-
wego zarządzania, rozbudza-
niu potrzeby dążenia do 
doskonałości.

Tematem poprzednich 
Samorządowych Dni Jakości 
były m.in. problematyka oce-
ny pracowników, wykorzy-
stywanie wyników badań 
ich satysfakcji w doskona-
leniu organizacji, strategii 
zrównoważonego rozwoju, 
a szczególnie zbudowaniu 
świadomości, jak wielkie 

znacznie dla prawidłowej re-
alizacji strategii mają jednost-
ki organizacyjne gminy.

W tym roku spotkanie roz-
poczęło się od prezentacji na 
temat nagrody doskonałości 
EFQM. Omówiono wybra-
ne doświadczenia i reflek-
sje, a po nich – zarządzanie 
personelem na przykładzie 
gospodarza seminarium. Nie-
zmiernie ciekawe okazało się 
wystąpienie dr Piotr Rogali 
z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, który 
omówił zarządzanie persone-
lem według doktryny jakości. 
Zebrani mogli dowiedzieć 
się np., że metoda kija i mar-

chewki działa tylko w krótkim 
okresie, żeby nie oczekiwali 
od pracowników perfekcji 
a postępów, że poczucie suk-
cesu jest najsilniejszym czyn-
nikiem motywującym, że 
warto wprowadzić w organi-
zacji partnerstwo (nie kum-
plostwo) i eliminować strach 
przed mówieniem prawdy. 
Z przebiegu pracy zawodowej 
zadowolonych jest bowiem 
61% Polaków, a z perspektyw 
na przyszłość w tej dziedzinie 

– zaledwie 37%. Warto więc te 
statystyki podnieść.

O tym, że dobra admini-
stracja to kadry i motywacja 
przekonywał zebranych na 

konferencji dr Tomasz Brzo-
zowski.

V Samorządowy Dzień 
Przedsiębiorczości zakoń-
czyło podsumowanie na te-
mat zarządzania personelem 
obecnie i w przyszłości oraz 
galeria wiedzy przygotowana 
przez Koło Naukowe OIKOS. 
Studenci przygotowali dla 
uczestników wiele interesu-
jących testów – jakim jesteś 
pracownikiem, jaki masz styl 
zarządzania, czy jesteś sys-
tematyczny i zorganizowany, 
a także test wiedzy na temat 
prawa pracy i Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjal-
nych.

Podczas V Samorządowego Dnia  Jakości można było wysłuchać wielu  interesujących 
wystąpień i sprawdzić się w testach przygotowanych przez studentów

Dzielenie się doświadczeniami

V Samorządowy Dzień Jakości

Prawie 120 tys. zł 
otrzymały 
dzierżoniowskie 
wspólnoty mieszkaniowe, 
które zgłosiły się do 
tegorocznego konkursu 

„Piękna Fasada”.
Finalistów nagrodzono 

za przywrócenie piękna bu-
dynkom niewpisanym do 
rejestru zabytków. Pierw-
sze miejsce w kategorii „ele-
wacja” i 25 tys. zł przyznano 
wspólnocie mieszkaniowej 
z ul. Szkolnej 17. Dwa drugie 
miejsca i nagrody w wyso-
kości po 15 tys. zł trafiły do 
wspólnot przy ul. Nowowiej-
skiej 148 i os. Kolorowego 6. 
W kategorii „detal architek-
toniczny” komisja konkur-
sowa przyznała dwa drugie 
(6 tys. zł) i jedno czwarte 
miejsce (1 tys. zł).

To już trzeci rok, w którym 
miasto nagradza za remonty 
budynków niewpisanych do 
rejestru zabytków. Do pierw-
szego konkursu zgłosiło się 
siedem, do ubiegłorocznego 

– dwadzieścia jeden wspólnot. 
Do dziś łączna pula nagród 
przyznanych mieszkańcom 
wynosi prawie 300 tys. zł.

Nagrody w kategorii elewacja
I nagroda 25.000 zł – Szkolna 17
II nagroda 15.000 zł – Nowowiejska 148
II nagroda 15.000 zł – os. Kolorowe 6
III miejsce 10.000 zł – Rzeźnicza 1
III miejsce 10.000 zł – Andersa 3
III nagroda 10.000 zł – Słowackiego 20
IV nagroda 5.000 zł – Marszałkowska 7

IV nagroda 5.000 zł – os. Słoneczne 2-2A
IV nagroda 5.000 zł – Szkolna 22
IV nagroda 5.000 zł – Słowackiego 29

Nagrody w kategorii detal architektoniczny
II nagroda 6.000 zł – Kilińskiego 19
II nagroda 6.000 zł – Sienkiewicza 2
IV nagroda 1.000 zł – Spacerowa 2

W ramach organizowanego przez urząd konkursu dzierżoniowskie wspólnoty mieszkanio-
we nagradzane są za upiększanie miasta

Piękna Fasada 2012

Nagrody dla mieszkańców
Finanse

Budżet 2013
Prawie 90 milionów dochodów i wydatki na 
poziomie ponad 85 mln zł, to najważniejsze dane 
z planu budżetu dla Dzierżoniowa na przyszły 
rok. W porównaniu do minionego roku budżet jest 
mniejszy.

Spadek dochodów związany jest z zakończonymi projektami 
miękkimi, na które urząd pozyskał dofinasowanie. Najlepszym 
przykładem jest „Omnibus” – oświatowy projekt Dzierżoniowa, 
na który miasto zdobyło dofinasowanie w wysokości 7 mln zł. 
Różnica w dochodach wynika także z porozumienia pomiędzy 
miastem a samorządem województwa, w oparciu o które pro-
wadzone były inwestycje na drogach wojewódzkich w mieście. 
Pieniądze przekazane przez Unię oraz samorząd wojewódzki 
znacząco wpływały na tegoroczne dochody.

 - Unia wpływa na budżet

W 2013 roku nie będzie już dużych pieniędzy z Unii Euro-
pejskiej. Koniec okresu programowania UE to czas rozliczania 
wykonanych inwestycji, a po kolejne zewnętrze wsparcie będzie 
można sięgnąć w latach 2014-2020. Niższe dochody oznacza-
ją niższe wydatki. Z podanych powyżej powodów widoczne to 
będzie w sferze wydatków ponoszonych na inwestycje. O ile 
w minionych latach Dzierżoniów przeznaczał na nie ok 30 mln 
rocznie, to w przyszłym roku będzie to kwota 10 mln zł.

 - Skąd miasto ma pieniądze?

Około 60% wpływów do budżetu to dochody własne z po-
datków i opłat lokalnych. Pozostała część to dotacje celowe ze 
Skarbu Państwa, subwencje – głównie oświatowa, dochody ze 
sprzedaży nieruchomości oraz pozyskane środki wspierające re-
alizację inwestycji.

By przygotowany przez burmistrza projekt budżetu mógł być 
realizowany, konieczna jest jego akceptacja przez radnych. Sesja, 
podczas której radni będą uchwalać budżet odbędzie się 21 grudnia. 

28 sesja Rady Miejskiej

Radni o sposobach na rozwój
Mieszkalnictwo, rozwój gospodarki i finanse miasta 
zdominowały poniedziałkową sesję Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa.

Pierwsza z podejmowanych uchwał dotyczyła sposobu zarzą-
dzania mieszkaniami komunalnymi w ciągu najbliższych pięciu 
lata. Przyjęty program określa problemy, potrzeby i kierunki 
rozwoju mieszkalnictwa. Jedną z nowości będzie budownictwo 
socjalne. W Dzierżoniowie jest dziś 1531 lokali komunalnych 
położonych w 471 budynkach. Działania na najbliższe lata sku-
pią się na budowie nowych mieszkań, sprzedaży części lokali 
i przekształcaniu ich na lokale socjalne. Podstawowym źródłem 
ich finasowania będzie budżet, ale także fundusze UE, dotacje 
celowe z budżetu państwa oraz kredyty na remonty i prace ter-
momodernizacyjne.

Ważna dla dalszego rozwoju miasta, zmniejszania bezrobo-
cia i pobudzania lokalnej gospodarki będzie realizacja uchwały 
dotyczącej udzielania przez miasto zwolnień z podatków od nie-
ruchomości. Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy planujący 
nowe inwestycje lub tworzący nowe miejsca pracy.

Decyzją radnych zmieniono także budżet oraz wieloletnią 
prognozę finansową Dzierżoniowa. Po podjęciu wpisanych do 
porządku obrad projektów uchwał radnym przedstawiono raport 
z Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego 
oraz informacje z udziału miasta w spotkaniu z Prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim i z posiedzenia Sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny.

Kolejna sesja odbędzie się 21 grudnia. Zapraszamy do Sali 
Rycerskiej od godziny 9.00


